CENA PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ 2012
4. ROČNÍK, VĚNOVÁNO PAMÁTCE OLGY HAVLOVÉ
STUDENTSKÁ POROTA ROZHODNE O TOM, KOMU BUDE UDĚLENO OCENĚNÍ
ZA ODVÁŽNÉ POSTOJE A ČINY V OBDOBÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU.
SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI VYHLAŠUJE 4. ROČNÍK CENY PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ.
OSOBNOSTI NOMINUJÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL A O VÝBĚRU LAUREÁTŮ ROZHODNE STUDENTSKÁ POROTA.
OCENĚNÍ BUDOU PAMĚTNÍKŮM ČI JEJICH PŘÍBUZNÝM PŘEDÁNA BĚHEM SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ
8. ROČNÍKU MĚSÍCE PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ DNE 1. LISTOPADU 2012.
foto: Tomki Němec

PŘEDKLÁDEJTE SVÉ NOMINACE:
— Nominován může být každý, kdo v období komunistického Československa odolal tlaku režimu a za své aktivní postoje a činy
si zaslouží úctu a uznání, včetně těch, kteří se dnešních dní nedožili.
— Předkládat své nominace mohou žáci a studenti (jednotlivci i skupiny) ve věku 13–21 let.
— Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení navrhovatele + kontakt; jméno a příjmení navrhované osobnosti + zdůvodnění nominace
(přiblížení životního příběhu v rozsahu cca 2–4 normostrany).
— Návrh může obsahovat doprovodné materiály (rozhovor, dopisy, úřední dokumenty, fotografie, ručně psané vzkazy atd.).
— Nominace posílejte do 27. června 2012 prostřednictvím webového formuláře na adrese www.pribehybezpravi.cz/cena.
— Zde také najdete podrobnější pravidla a informace o celém projektu.
Generální partner
Jednoho světa na školách:

www.jedensvetnaskolach.cz, www.pribehybezpravi.cz

Partner Jednoho
světa na školách:

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení
odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

LAUREÁTI CENY PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ 2009–2011
JULIE HRUŠKOVÁ
Julie Hrušková v pouhých devatenácti letech překročila rakouské hranice, aby se aktivně
účastnila odboje. Již při prvním návratu do Československa byla zadržena a tvrdě vyslýchána.
Následkem jednoho z výslechů, které ji měly usvědčit ze špionáže, potratila. Byla odsouzena
k patnácti letům vězení, ze kterých si jedenáct odseděla. Kvůli zdravotním komplikacím
zůstala navždy bezdětná.

JIŘINA MINAŘÍKOVÁ-SLÁMOVÁ
Jiřina Slámová v 50. letech spolu se svým manželem pomáhala lidem přecházet hranice do
Rakouska. Po prozrazení jejich odbojové skupiny byla zatčena a vyslýchána. Přesto, že byla
psychicky vydírána a po celou dobu dlouholetého věznění jí byl odepřen kontakt s dětmi,
spolupráci odmítla. Když se se svou dcerou a synem po propuštění setkala, téměř si ji nepamatovali. S manželem, který emigroval, se už nikdy neviděla.

JAN MORAVEC (in memoriam)
Člověk, který celý svůj život zasvětil tvrdé práci a velebení rodinného majetku. Byl menším
soukromým zemědělcem a jeho příběh nijak zvlášť nevybočuje z řady jiných podobných
osudů. Osudů lidí, kteří do poslední chvíle bránili svůj majetek a nakonec byli rozdrceni
systémem a ožebračeni. A právě proto, že takovýchto lidí bylo velké množství, získává
Cenu Příběhů bezpráví symbolicky alespoň jeden z nich.

KAMILA MOUČKOVÁ
Během svého života aktivně bojovala proti komunistickému režimu a k tomuto boji podněcovala i ostatní. Podílela se na protirežimním vysílání televize i rozhlasu a v roce 1968 byla
v přímém přenosu odvedena ze studia okupačním vojskem. Později se stala aktivní členkou
disentu a signatářkou Charty 77, za což byla režimem perzekuována.

HANA TRUNCOVÁ
Ihned po komunistickém převratu se zapojila do protikomunistického odboje, pomáhala lidem
při přechodu přes hranice a podílela se i na rozšiřování protirežimních letáků. Na začátku
50. let byla zatčena a během devíti let prošla osmi věznicemi. V roce 1968 se stala členkou
Klubu bývalých politických vězňů (dnes Konfederace politických vězňů). Jako host se zúčastňuje besed na školách a mluví s mladými lidmi o své zkušenosti s komunismem.

LADISLAV TREJBAL
V roce 1951 se aktivně zapojil do semilské skupiny ILPKORG 1 (Ilegální protikomunistická
organizace), která rozšiřovala protikomunistické letáky, mimo jiné se jmény udavačů a jejich
pomocníků. Byli však zrazeni. Proces odehrávající se u libereckého soudu trval půl roku a dne
28. 3. 1953 byl vynesen rozsudek. Ladislav Trejbal byl odvezen na Jáchymovsko, kde v těžkých
podmínkách strávil sedm let.

STANISLAV REJTHAR (in memoriam)
Za druhé světové války bojoval ve službách francouzského a britského letectva. V roce 1944
byl mezi dvaceti letci, kteří byli vybráni na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Po
válce byl jmenován podplukovníkem generálního štábu. V roce 1948 byl zatčen, degradován,
vyloučen z armády, pronásledován a opakovaně vyslýchán. Režim mu podlomil zdraví a 20. listopadu roku 1977 po dlouhé nemoci zemřel. Pohřben byl v uniformě RAF v Praze na Olšanech.

MIROSLAV SKALICKÝ
Jakožto příslušník hudebního undergroundu byl v 70. a 80. letech perzekuován komunistickým režimem nejen za své působení v kapele Hever and Vazelína Band, ale i za svou činnost
na poli kultury. Za své skutky byl uvězněn na devět měsíců. Jeho význam spočívá v neústupnosti vůči totalitě. Proti surovosti a bezpráví bojoval všemi možnými prostředky, které mu
kultura poskytla, aby ochránil demokracii.

PAVEL WONKA (in memoriam)
Pavel Wonka zasvětil svůj život spravedlnosti, když své spoluobčany zastupoval jako právník
laik. Kvůli své angažovanosti byl ve zinscenovaném procesu odsouzen, následné další stíhání
vedlo až k jeho dosud neobjasněné smrti. Zemřel 26. 4. 1988 ve vazbě v Hradci Králové.
Pavel Wonka byl jednou z významných osobností protikomunistické rezistence z 80. let
i jednou z posledních obětí režimu.

